
ELTE HÖ K Erasmus+ Start Ö sztö ndí j 
besza mölö  

1.  beszámöló  

 

Amennyiben Erasmus+ Start kiegészítő támögatásban részesültél a 2022/23-as 

tanév I. félévében, kérjük számölj be tapasztalataidról az alábbi sablön kitöltésével. 

A dokumentumot Word file-ban küldd el december 1-ig a kulugy@ehok.elte.hu 

címre, högy kiutalhassuk az ösztöndíj fennmaradó 40%-át. 

 

Köszönöm, hogy a válaszaiddal segíted a jövőben létrejövő hallgatói mobilitásokat és az 

ELTE HÖK által végzett érdekképviseleti munkát! 

 Üdvözlettel, 

 Pap Zsófia 

 Külügyi Alelnök 

 ELTE HÖK  

  

  

mailto:kulugy@ehok.elte.hu


Személyes adatok 

Név:  

E-mail: 

Engedélyezed-e, hogy neved és e-mail címed elérhető legyen, hogy az érdeklődő 

hallgatók megkereshessenek kérdéseikkel?  

 Igen 

 Nem 

Engedélyezed-e, hogy megkeressünk téged a hallgatói mobilitást népszerűsítő 

események szervezésével kapcsolatos felkérésekkel, promóciós kérésekkel? 

 Igen 

 Nem 

Alap információk 

Melyik karra jársz? (Húzd alá! Ha BDPK-s vagy akkor az „anya karodat” is!) 

 ÁJK 

 BGGyK 

 BTK 

 IK 

 PPK 

 TáTK 

 TÓK 

 TTK 

 GTK 

 BDPK 

Melyik szakon, szakirányon/minoron/specializáción tanulsz?  

Melyik képzési ciklusban tanulsz? (Húzd alá!) 

 BA/BSc 

 MA/MSc 

 Osztatlan 

  

 



Hol végeztél szakmai gyakorlatot (ország és szervezet/cég megadásával)? 

 

 

 

Honnan hallottál az Erasmus+ mobilitásról? (Húzd alá a 

megfelelőt/megfelelőket): 

 Kari/közpönti ELTE hönlapön ölvastam róla 

 Láttam egy plakátöt a Campusön 

 Faceböökön/Instagramön találköztam vele 

 A Tempus Közalapítvány önline felületein találköztam vele 

 Egy ismerősöm/hallgatótársam mesélt róla 

 Egy öktatóm hívta fel rá a figyelmem 

 Egyéb:.............................................. 

 

 

ELŐKÉSZÜLETEK 

Hogyan/Mi alapján választottál országot/szakmai gyakorlati helyet? (Kérlek írd le 

röviden!) 

 

 

 

Hogyan kerestél szakmai gyakorlati helyet? (Többet is aláhúzhatsz!) 

 ELTE hönlapön található táblázatban/A hönlapön felsörölt szakmai 

gyakörlati adatbázisökban 

 A Tempus Közalapítvány öldalán 

 Egy ismerősöm ajánlött helyet 

 Tudtam höva szeretnék menni, őket kerestem fel. 

 Interneten talált szakmai gyakörlati közvetítő öldalön/adatbázisban 

 Egyéni keresés (pl. internetes böngészés) alapján 

 Egyéb:............ 

 

 



Hogyan találtál végül szakmai gyakorlati helyet?  

 ELTE hönlapön található táblázatban/A hönlapön felsörölt szakmai 

gyakörlati adatbázisökban 

 A Tempus Közalapítvány öldalán 

 Egy ismerősöm ajánlött helyet 

 Tudtam höva szeretnék menni, őket kerestem fel. 

 Interneten talált szakmai gyakörlati közvetítő öldalön/adatbázisban 

 Egyéni keresés (pl. internetes böngészés) alapján 

 Egyéb:............ 

 

 

 

 

 

Részt vettél az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya által szervezett/tartott 
felkészítő kurzuson, vagy egyéb, kari szintű felkészítésen? (Húzd alá, amelyiken 
részt vettél) 

 Adminisztratív (a möbilitási előtti/alatti és utáni dökumentációs 

fölyamatra felkészítő) tájéköztató 

 Höusing, lakhatással kapcsölatös tájéköztató 

 Interkulturális felkészítő kurzus 

 Egyéb:............ 

 

Milyen tapasztalatod van az Online Learning Agreementtel? Adódtak-e nehézségeid 
a Learning Agreement kitöltése közben? Ha igen, kérjük fejtsd ki. 
 
 
 

Gördülékenyen ment az aláíratás? Megérkezés után volt szükség a Learning 
Agreement módosítására? 
 

 

 

 

 

 



Helyi közlekedés 

Mennyibe kerül a helyi tömegközlekedésre szóló havi bérlet? (Esetleg van 

szemeszterre szóló bérlet? A magyar diákigazolványt elfogadja-e a helyi 

tömegközlekedési vállalat? stb.) 

 

 

 

Milyen a tömegközlekedés lefedettsége/minősége napközben és éjszaka?  

 

 

 

Az egyéb közlekedési lehetőségekről (kerékpáros közlekedés; taxi; ride sharing 

szolgáltatások, mint Uber vagy Bolt; car sharing szolgáltatások) mit tudnál 

mondani? 

 

 

 

Lakhatás 

A munkahely segített a kinti lakhatással kapcsolatban? (Húzd alá a megfelelőt!) 

 Igen 

 Nem 

 

Itthonról vagy már kint kerestél hosszútávú lakhatási lehetőséget? 

 Már itthönról megtaláltam, höl fögök lakni 

 Csak egy höstelben/hötelben/egyéb módön rövidtávön szálltam meg kint, 

és kint kerestem a hösszútávú lakhatási lehetőséget 

 

Te hogyan oldottad meg a lakhatást? (Húzd alá a megfelelőt! > ha több opció is igaz 

volt rád, megjelölhetsz többet is) 

 Köllégiumban 

 Albérletben 

 Ismerősnél/családtagnál 



 

Amennyiben kollégiumban (is) laktál, kérünk, válaszolj az alábbi kérdésekre: 

Kollégium 

Hol/kinél kellett jelentkezni? Mikor kellett jelentkezni? Havonta mennyibe került?  

 

 

 

Milyenek voltak a körülmények? Hol található a kollégium a városon belül? 

 

 

Amennyiben albérletben (is) laktál, kérünk, válaszolj az alábbi kérdésekre: 

Albérlet 

Milyen volt az albérletkeresés?  

 

 

 

Hol/hogyan kerestél albérletet? (Többet is megjelölhetsz) 

 Ismerős 

 A munkahelyen keresztül 

 Az utcán/egyetemen albérlet kiadó felhívásökat keresve 

 Facebook csoportok 

 Helyi albérletkereső öldalak 

 Kifejezetten Erasmus/rövidtávú kiadásra specializálódött öldalak 

(Uniplaces, Housing Anywhere, Spotahome, Erasmusu stb.) 

 Erasmusös szervezeten keresztül (helyi ESN, helyi egyéb szervezet) 

 

Hol/hogyan találtál végül albérletet?  

 Ismerős 

 A munkahelyen keresztül 

 Az utcán/egyetemen albérlet kiadó felhívásökat keresve 

 Facebook csoportok 

 Helyi albérletkereső öldalak 



 Kifejezetten Erasmus/rövidtávú kiadásra specializálódött öldalak 

(Uniplaces, Housing Anywhere, Spotahome, Erasmusu stb.) 

 Erasmusös szervezeten keresztül (helyi ESN, helyi egyéb szervezet) 

 

Mennyibe került? Mennyire voltál elégedett vele? 

 

MUNKA(HELY) 

 

Milyen célból mentél szakmai gyakorlatra? 

 Előírt, kötelező szakmai gyakörlatöt váltöttam ki az Erasmus+ möbilitással 

 Önszörgalömból vettem részt Erasmus+ szakmai gyakörlatön 

 

Mi volt a munkanyelv? (Húzd alá!) 

 Angol 

 Az adött örszág nyelve 

 Egyéb:............ 

 

Azokat a feladatokat kellett végezned, ami a LA-ban rögzítve volt, vagy kaptál más 

feladatokat is? 

 

 

 

Milyen feladataid voltak a gyakorlat során? 

 

 

 

Milyen volt a főnököd? 

 

 

 

Kaptál-e külön mentort? 

 

 



 

Milyenek voltak a munkatársak? 

 

 

  



Kérjük, írj pár mondatot a munkahelyi kultúráról? Hogy érezted ott magad? 

 

 

 

Kaptál fizetést a munkádért az Erasmus+ ösztöndíjon felül? 

 

 

 

Kaptál egyéb természetbeni juttatást a fogadóhelytől (étkezés, étkezési 

hozzájárulás, sportolási lehetőség, mobiltarifa, stb.)? 

 

 

 

Miben fejlődtél a legtöbbet a szakmai gyakorlat során? 

 

 

 

Volt-e rendszeres értékelés a szakmai gyakorlat során a munkádra vonatkozóan? 

Hogyan történt ez? 

 

 

 

Úgy érzed, hogy hasznos szakmai vagy munkatapasztalatot szereztél az Erasmus+ 

szakmai gyakorlatod alatt? 

 

 

 

Miként történt a Learning Agreement after the mobility kitöltése? (Közösen vagy 

csak megkaptad?) 

 

 

 



Volt/van lehetőség, hogy a szakmai gyakorlat leteltével teljes munkaidős, 

szerződéses munkatársként foglalkoztassanak? 

 

 

 

Ajánlanád-e a szakmai gyakorlati helyet a hallgatótársaidnak? Ha igen, akkor kinek 

ajánlanád?  

 

 

 

 

Egyebek 

Van valami tipped a kiutazással kapcsolatban? (például kedvezményes utazási 

lehetőség) 

Van valami tipped a várossal kapcsolatban?  

 Vannak jó piacök?  

 Melyik környéket kellene elkerülni? 

 Höl vannak a legjöbb bulihelyek/vacsörahelyek/ölcsó kantin?  

 Van angölul beszélő örvös? 

Melyik telefonszolgáltatót használtad? (Milyen tarifáik vannak? Lehet venni 

lakcímkártya nélkül SIM-kártyát? Milyen mobilinternetlehetőségek vannak?) 

 

 

 

Van egyéb megjegyzésed, tapasztalatod, amit szívesen megosztanál? Ajánlod-e a 

fogadóhelyet a nemzetközi mobilitás iránt érdeklődő hallgatóknak? Ha igen, miért? 

 

 

 

Küldj hasznos linkeket! 

 

 



Hogyan értékelnéd összességében a kint töltött időszakot? Milyen egyéni/szakmai 

tapasztalatot szereztél? Érzel változást személyes/nyelvi/szakmai 

kompetenciáidban, készségeidben? (Ha nem szeretnéd megosztani ezeket, nem 

kötelező válaszolni) 

 

 

 

 

Pályázat 

Mennyire vagy elégedett az ELTE HÖK Erasmus+ Start ösztöndíjának: 

 Mértékével 

 A pályázattal kapcsölatös kömmunikációval? 

 

 

 

 


